
 A1كروب     كلية الصفوة الجامعة 

 2222 – 2222 الثانية المرحلة          قسم التمريض

 اسم الطالب ت

 االء عبد جبار دهدون  .1
 ابراهٌم حسٌن الٌذ  .2
 اٌات عناد الزم طالل  .3
 اٌمان عامر حامد سفاح  .4
 بهجت عباس بهجت  .5
 حسٌن جمٌل جبر حسن  .6
 حسٌن عباس عبد الزهره هندي  .7
 دٌانا عادل عبد االمٌر محسن  .8
 رفالء نعمه مجٌد مهدي  .9

 زهراء احسان عبد الساده الزم  .11
 زهراء حسٌن زوٌد دمحم  .11
 انصافزهراء ستٌر محمود   .12
 زهراء لطفً عبد هللا فاضل  .13
 دمحم عبد االمٌر دمحم  .14
 ساره حسٌن كزار جدوع  .15
 سجاد فرج طاهر احمد  .16
 سرور مٌثم ناجً  .17
 غفران اكرم انور دمحم  .18
 فاطمه قاسم عبد الرضا علً  .19
 رسولدمحم حامد شاكر   .21
  نسرٌن صالح جهادي حمود  .21
 فاطمة كرٌم علً ناصر  .22

  



 A2كروب    كلية الصفوة الجامعة               

  2222 – 2222 الثانية المرحلة               قسم التمريض

 اسم الطالب ت

 احمد دوهان حسن بعٌوي  .1
 ادٌان عدنان غائب عطشان  .2
 اٌناس جواد موسى مهدي  .3
 رقٌه جبوري عبد النبً اٌدام  .4
 حسٌن حمٌد عبد الرؤوف  .5
 حمزة كرٌم  .6
 حوراء حنظل فارس   .7
 دعاء ثامر كتاب  .8
 رٌام سهٌل نجم عبٌد  .9

 محسنزهراء شعبان   .11
 سجاد موحان عبود  .11
 سٌف الدٌن نجم عبد حسٌن  .12
 سٌف سعد احمد ناجً  .13
 ضفاف احسان طالب  .14
 عباس مصطفى حسٌن هالل  .15
 فاطمة جعفر عبد  .16
 مقتدى دمحم جاسب جبار  .17
 فاطمه زغٌر محسن معارج  .18
 فاطمه فاضل هاتف عبود  .19
 كرار علً هادي  .21
 دمحم احمد عبد المجٌد اسماعٌل  .21
 مرٌم احمد كاظم  .22
 مرٌم عادل عطٌة  .23
 مرٌم عبد علً فلٌح   .24
 عبد هللا صٌاح  .25

  



 A3كروب     كلية الصفوة الجامعة 

  2222 – 2222 الثانية المرحلة           قسم التمريض

 اسم الطالب ت

 زٌن العابدٌن مؤٌد خلٌف عبد  .1
 مصطفى فؤاد كاظم سلطان  .2
 مقتضى علً كاظم  .3
 احمد عدي حاتم  .4
 نور الهدى عباس غالً  .5
 دمحمحسٌن رائد طاهر   .6
 وسن صالح فلٌح عبد الحسٌن  .7
 بنٌن علً ناٌف  .8
 عبد هللا رائد نعٌم  .9

 دمحم صالح مهدي عبود  .11
 الرضا عبد جبار دمحم عبد  .11
 فاطمة امٌن ٌاسٌن  .12
 محسن امٌن ٌاسٌن  .13
 فاطمه ناصر حسٌن عبود  .14
 منتظر احسان   .15
 موسى كرٌم بدري باشً  .16
 رانٌه عدنان طخاخ كاظم  .17
 تمارا سامً طارق  .18
 علً مرزوق عمران شاهر  .19
 مصطفى جمٌل علً حسن  .21

 


